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Maak twee- of drietallen.
Kies twee foto’s.

Motiveren van
(begaafde)
onderpresteerders

1. Hoe voel jij je nu als je denkt aan het begeleiden van
een onderpresterende leerling?
2. Hoe zou jij je willen voelen als je een onderpresterende
hoogbegaafde leerling begeleidt?

www.stichtinglerenmotiveren.nl
M 06 24 63 63 11
E info@stichtinglerenmotiveren.nl

Psycho
Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap
& (Hoog)begaafdheid

CBO
Nijmegen en 7 landelijke gymnasia
Subsidie van de overheid
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Mentimeter
Ga naar www.menti.com
Code 75 61 22

Onderpresteren
We spreken van onderpresteren als een leerling
structureel minder presteert dan er op basis van zijn
cognitieve vermogens verwacht mag worden.

Er kan sprake zijn van:
absoluut onderpresteren
relatief onderpresteren
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Onderpresteren een probleem?

Psychologische basisbehoeften

Wat doe jij met
onderpresteerders?

Autonomie
Competentie
Relatie

Wat werkt niet?

Hoe prikkel je weerstand?
• De leerling willen overtuigen dat hij een probleem
heeft
• Uitleggen wat de positieve gevolgen zijn van
veranderen
• Te vertellen hoe de leerling moet veranderen
• Waarschuwen voor de gevolgen van niet veranderen

Principes van oplossingsgericht werken
• Je werkt samen met de leerling. Dat betekent:
* onvoorwaardelijke acceptatie, wat de leerling ook zegt en vindt.
* geloven in de eigen verantwoordelijkheid van de leerling,
* de leerling vrijheid van gedragskeuze bieden

• Je spoort sterke kanten en competenties op van de
leerling
• Je werkt aan het doel van de leerling
• Je verlegt de aandacht van het probleem naar de
oplossing
• Je zoekt naar uitzonderingen
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Groeivraag

Groepsdynamica

Breng groei in beeld
• Richt oog op oplossingen
• Oog op de toekomst
• Weg uit negativiteit
• Motiveert leerlingen

Groep
• een groep heeft een gezamenlijk doel
• groepsleden zijn op bepaalde manier afhankelijk van
elkaar
• er is interactie tussen de groepsleden
• een groep is een sociale eenheid van twee of meer
personen die zichzelf als lid van een groep beschouwen

2 niveaus
Taakniveau
Sociaal en emotioneel niveau

• groepsleden beïnvloeden elkaar

(Remmerswaal, 2015)

Taakniveau
•
•
•
•

Inhoud
Activiteiten
Spelvormen
Opdrachten

Sociaal en emotioneel niveau
Verbondenheid binnen de groep
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Persoonlijke kenmerken
Respectvolle, authentieke basishouding
Kenmerken van die basishouding zijn:
• echtheid
• empathie
• gelijkwaardigheid
• onvoorwaardelijkheid
• positieve ingesteldheid
• nabijheid
• openheid
(Beelen en Van Hecke, 2012)

10 belangrijkste persoonlijkheidskenmerken helpend en positief:
• flexibiliteit
• betrouwbaarheid
• vriendelijkheid
• warmte
• respect
• interesse
• alertheid
• openheid
• eerlijkheid
• ervaring
Beelen en Van Hecke (2012)

Methodieken die positieve verbondenheid
brengen binnen de groep

Essentieel ingrediënt

Modelling (voorbeeldfunctie van begeleider)
Organiseer ervaringen waarin leerlingen samenwerken
Benadruk het wij-gevoel
Benadruk overeenkomsten tussen leerlingen
Bied kansen om elkaar beter te leren kennen (activiteit,
wandeling)
• Open communicatie
• Zelfonthulling
•
•
•
•
•

Stap 0
Pas als er contact is, bereik je de leerling.

SLM
Trainingen voor docenten:
• POP
• TOP
Workshops/lezingen:
• Executieve functies
• Hoogbegaafdheid in ontwikkeling
• Oplossingsgericht werken met Fotokaarten
Jaarbegeleiding:
• Implementatie HB-beleid in de school
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www.HBSpellen.nl

Wat neem je mee vandaag?

Kaartenset: Oplossingsgericht Werken met Fotokaarten
Workshop: Oplossingsgericht werken met Fotokaarten

www.stichtinglerenmotiveren.nl
M 06 24 63 63 11
E info@stichtinglerenmotiveren.nl
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